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Zápis z pátého jednání 

Akademického senátu Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konaného dne 2. 6. 2016 
 

 
Datum, místo:  2. 6. 2016, FF OU, banketní místnost FF OU, Ostrava, 14:10–16:30 hodin 

 

Přítomni:  Mgr. Jiří Brňovják, Ph.D., Mgr. Irena Fialová, Ph.D., Mgr. Andrea 

Holešová, Ph.D., doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., Mgr. Martin 

Mostýn, Ph.D., PhDr. Jiří Muryc, Ph.D., Mgr. Renáta Tomášková, Dr.,    

  

 Mgr. Kristýna Bílková, Mgr. Tereza Čapandová, Bc. Veronika Krabicová, 

Marek Kříž, David Miffek, Bc. Filip Plachý. 

 

Nepřítomni:   --- 

 

Omluveni:  doc. Mgr. Jaroslav David, Ph.D., doc. PhDr. Petr Popelka, Ph.D. 

 

Hosté (dle abecedy): doc. Mgr. Petr Kopecký, Ph.D., 

Ing. Iveta Strungová, 

prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.. 

 

  

 

Průběh jednání: 
 

1. Zahájení jednání AS FF OU. Přivítání hostů. 
Předsedkyně AS FF OU doc. Málková přivítala všechny přítomné a zahájila v pořadí páté jednání. 

Při zahájení bylo přítomno 13 senátorů, doc. David a doc. Popelka se ze zasedání omluvili.  

 

2. Schválení návrhu programu jednání AS FF OU. 
Doc. Málková představila program jednání (viz příloha č. 1) a vyzvala členy AS FF OU 

k připomínkám a doplnění. Program byl doplněn v části 6. Různé o následující témata: současná 

situace menzy a zařízení Voliéra, klimatizace v počítačové učebně E121 a informace tajemnice FF 

Ing. Strungové týkající se průběhu plánovaných prací na FF. Následně proběhlo hlasování 

o programu. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  n av ržen ý  p rog ra m j ednán í .  

Pro  1 3  hl asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  

 

3. Volba ověřovatelů zápisu. 

Jako ověřovatelé zápisu byli navrženi z pléna dr. Holešová za Komoru akademických pracovníků 

a Mgr. Bílková za Studentskou komoru. 

 

A S  FF O U s chv a lu j e  d r .  H ol eš ov ou  a  Mg r .  Bí lk ov ou  j ak o  o v ěřov a t e l e  to -

h o t o  záp i su .   

Pro  13  h l asů ,  zd rže l o  se  0 ,  p ro t i  0 .  
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4. Výroční zpráva FF OU za rok 2015. 

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Doc. Málková v úvodu poznamenala, že s ohledem na nadcházející jazykovou a typografickou 

korekturu textu bude Výroční zpráva FF OU za rok 2015 (dále jen VZ FF OU 2015) zveřejněna až 

v definitivním znění a nebude proto součástí tohoto zápisu. Vyzvala prof. Zářického, aby se jako 

předkladatel dokumentu ujal úvodního slova. Prof. Zářický uvedl, že VZ FF OU 2015 z hlediska 

struktury kopíruje předchozí výroční zprávy, dále také univerzitní výroční zprávu. V některých 

částech je však pojata šířeji s ohledem na sledovaná hlediska zvláště na FF a také na paměť 

budoucích generací. 

 

Doc. Málková zdůraznila mimo jiné funkci výročních zpráv jako zdroje informací při přípravě 

vzpomínkových publikací, jakou je např. chystaná publikace k 25. výročí založení univerzity. 

Podtrhla, v souvislosti s tím, nutnost dobře organizovaného archivu s dostupnými informacemi. Dále 

vyzvala přítomné k formulování připomínek a doplnění. 

 

Dr. Tomášková navrhla doplnění v části o Dni s překladem, a sice uvést u překladatelských dílen 

také katedru latinského jazyka a kultury. Doc. Málková uvedla, že novela zákona o VŠ zdůrazňuje 

tzv. třetí roli univerzity a vznesla dotaz, jakým způsobem tato role bude ve výročních zprávách 

v budoucnu zohledněna (jedná se např. o spolupráci se školami či jinými veřejnými institucemi). 

Vyjádřila nápad na podnět směrem ke katedrám, a sice aby začaly shromažďovat informace 

související se třetí rolí. Nejedná se o vytváření dalších aktivit, ale o důsledné zaznamenání činností, 

které jsou pro jednotlivé akademické pracovníky i studenty přirozené a jsou realizovány řadu let.   

 

Dr. Muryc se zeptal, komu lze zaslat případné korektury. Ty mají být zasílány proděkanu 

Antonínovi, resp. Ing. Jurové. Další věcné připomínky formulovány nebyly. 

 

Doc. Málková vyzvala senátory k hlasování o VZ FF OU za rok 2015. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  Vý ro čn í  zp rá vu  FF  O U  z a  ro k  20 1 5 .  

Pro  1 3  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

5. Zpráva o hospodaření FF OU v roce 2015. 

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Doc. Málková vyzvala prof. Zářického, aby pronesl úvodní slovo ke Zprávě o hospodaření FF OU za 

rok 2015 (dále jen ZoH FF OU 2015). V úvodu poznamenala, že zpráva byla pro čtení a vnímání 

složitější než VZ FF 2015. AS FF OU prošel řadu tabulek a k zápisu přiloží pouze souhrn zprávy 

o hospodaření (viz příloha č. 2). Prof. Zářický uvedl, že ZoH FF OU 2015 je jedním 

z nejdůležitějších dokumentů, které vedení fakulty senátu předkládá. Zpráva je vypracovaná tak, aby 

byla transparentní a přehledná. Vyzval Ing. Strungovou, aby zprávu okomentovala. Ing. Strungová 

uvedla, že ZoH FF OU 2015 není v rámci fakulty povinný dokument. Na základě zákona o VŠ má 

povinnost předkládat zprávu o hospodaření za daný rok univerzita jako celek a zpracovává ji 

rektorát. ZoH FF OU 2015 obsahuje z větší části informace uvedené v rozpočtu pro rok 2015, avšak 

v odlišné podobě, v jiném shrnutí. 

 

Doc. Málková připomněla, že i v novelizaci zákona je povinností senátu fakulty zaobírat se 

a schvalovat zprávy o hospodaření, a otevřela diskuzi k tomuto dokumentu. Ing. Strungová doplnila, 

že údaje jsou zpracovány na základě výstupů ze systému MAGION. K dokumentu nebyly vzneseny 

žádné dotazy ani připomínky. 

 

Doc. Málková vyzvala senátory k hlasování o ZoH FF OU za rok 2015. 
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A S  FF O U  s chv a lu j e  Zpráv u  o  h osp od a řen í  FF O U  za  ro k  20 15 .  

Pro  1 3  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  

 

6. Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana FF OU č. 21/2015 – Organizační řád Filozofické fakulty 

OU.  

(Překladatel Prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.) 

Doc. Málková vyzvala prof. Zářického, aby charakterizoval navrhované změny v Organizačním řádu 

FF OU předložené formou dodatku č. 1 (viz příloha č. 3). Prof. Zářický uvedl, že dodatek mění čl. 6 

– Vedoucí pracovníci, odst. 1 z důvodu zrušení Směrnice rektora č. 107/07 Podpisový řád a systém 

razítek na OU, a sice tak, aby formulace odpovídala aktuálním platným předpisům. Doc. Málková 

vyzvala přítomné k položení dotazů. Žádné dotazy ani připomínky formulovány nebyly. Doc. 

Málková vyzvala senátory k hlasování. 

 

A S  FF O U  s chv a lu j e  Do da t ek  č .  1  k e  S měrn i c i  d ěka na  FF O U  č .  2 1 /2 01 5  –  

O rgan iza čn í  řád  Fi lo zof i cké  f ak u l ty  O U .  

Pro  1 3  h l asů ,  zd rže l o  s e  0 ,  p ro t i  0 .  
 

7. Novela č. 137/2016 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., o VŠ a řídící předpisy AS FF OU. 

Doc. Málková v úvodu uvedla, že z novely č. 137/2016 Sb., zákona č. 111/1998 Sb., o VŠ (dále jen 

novela) vyplývá, že bude nutné změnit některé řídící předpisy a charakterizovala nejdůležitější 

změny, které novela přináší. Jednou z nich je vznik Rady pro vnitřní hodnocení kvality. Formulovala 

podnět pro vedení FF, aby se zabývalo tím, kdo z fakulty v této radě bude působit, jelikož by měla 

již od září 2016 fungovat. Je tedy podstatné, kdo bude FF v této radě zastupovat. 

 

Prof. Zářický zmínil, že úprava řídících předpisů fakultního senátu je věcí senátu a vedení fakulty do 

toho nebude zasahovat. Zdůraznil však, že FF OU si zaslouží po 25 letech moderní řídící předpisy, 

které by odrážely změny v novele. 

 

Doc. Málková doplnila, že nově bude existovat zvlášť volební a zvlášť jednací řád. Novela zákona 

dále poprvé vymezuje práva fakulty. Záležet bude také na jejím statutu. Uvedla také, že novela 

upravuje oblast členství v senátu, jeho zánik a funkční období. Rozšíření v zákoně se týká 

neslučitelnosti členství v senátu s určitými řídícími funkcemi na fakultě, popř. univerzitě. Vyslovila 

názor, že by z hlediska fungování fakulty a funkcí AS FF (řídící, kontrolní) mělo být členství ve 

fakultních senátech neslučitelné s funkcí vedoucí / vedoucího katedry. 

 

Charakterizovala další změny, které přináší novela, mimo jiné také způsob předkládání vnitřních 

řídících norem fakulty, které nově bude moci kromě děkana předkládat i člen AS FF, který 

s návrhem musí děkana FF seznámit. Další změny se týkají chodu senátu, zejména s ohledem na 

zveřejňování materiálů, které se budou na jednání AS FF projednávat. Dle novely budou muset být 

veškeré materiály nejpozději 7 dní před samotným jednáním AS FF přístupné veřejně akademické 

obci. Je třeba tedy promyslet, kde a v jaké struktuře budou tyto dokumenty zveřejněny. Mělo by být 

sjednoceno na univerzitní úrovni. V novele se již neobjevují úřední desky, ty byly nahrazeny 

veřejnou částí webu umožňující vzdálený přístup. Zmínila také, že přípravu podkladů a materiálů 

bude nutné započít co nejdříve s ohledem na nabytí účinnosti novely k 1. 9. 2016.  

 

Doc. Málková otevřela diskusi. Prof. Zářický uvedl, že počet změn v novele je o něco menší, než 

bylo očekáváno, dokument dává jistý právní rámec, vše ostatní se řídí Statutem OU. Nový statut 

bude vymezovat pravomoci mezi fakultami ve vztahu k univerzitě. Doposud byly pravomoci fakult 

silné. FF by si měla své pravomoci udržet. Doc. Málková dodala, že role fakultního senátu je 

nepřehlédnutelná. Dodala, že se mění způsob, jakým budou schvalovány studijní programy. Posílí se 
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pravomoc vědecké rady. Změní se také pravomoci garanta studijního programu. Půjde o skutečnosti, 

se kterými se bude muset fakulta vyrovnat. 

 

Doc. Kopecký poznamenal, že Statut OU, který vznikne, bude vymezovat vztah rektorátu a fakulty, 

jisté pravomoci by mohly přejít na rektorát, např. oblast personalistiky, čímž fakulta ztratí nad touto 

oblastí dohled. Prof. Zářický doplnil, že by ztráta dohledu děkana v oblasti personalistiky přinesla 

negativa. 

 

Dr. Holešová vznesla dotaz ohledně počtu členů senátu na jednotlivých fakultách (proporce mezi 

akademiky a studenty) a zmínila možnost jeho sjednocení. Prof. Zářický vyjádřil názor, že počty 

senátorů by měly být dány dle dohody mezi předsedy fakultních senátů, které jsou různě velké. Doc. 

Málková připomenula, že minimální počet fakultních senátorů je dán zákonem (9 členů), stejně jako 

poměr zastoupení studentů v senátu (minimálně 1/3 maximálně 1/2). Dr. Muryc zhodnotil současný 

stav práce AS FF, vyjádřil spokojenost a formuloval ohlédnutí za prací předchozího AS FF, který se 

rovněž intenzivně zabýval úpravou řídících předpisů. Zdůraznil, že by bylo žádoucí, aby byla 

zachována ustanovení, která fungují a jsou v souladu s novelou zákona. Prof. Zářický uvedl, že by 

v budoucnu měla být zachována možnost zastoupení všech kateder a také stanovení max. počtu 

členů AS FF z jednoho pracoviště, což považuje za úspěch. Tento názor vyjádřila také dr. 

Tomášková. 

 

V následné diskuzi byl opět tematizován počet členů fakultních senátů. Student Miffek vyslovil 

návrh stanovit počet členů fakultních senátů v obou komorách dle počtu akademiků a studentů na 

jednotlivých fakultách. AS FF OU formuloval otevřený podnět, a sice aby byla s ohledem na složení 

fakultních senátů a počet jejích členů respektována specifika jednotlivých fakult a zohledněny její 

zkušenosti. Zkušenosti a tradice fakultních senátů se mají odrážet v jejich volebních řádech.  

 

Znovu byla také otevřena otázka členství VK v AS FF. Dr. Holešová uvedla, že možnosti výběru 

kandidátů do fakultního senátu jsou omezené a neslučitelnost funkce VK a senátora by tyto možnosti 

ještě zmenšilo. Dr. Brňovják uvedl, že by se tímto opatřením nemohli stát senátory lidé, kteří mají 

potřebné věcné a odborné znalosti. V této souvislosti zmínila doc. Málková projednávání rozpočtu 

pro rok 2016, kdy 4 senátoři, kteří jsou zároveň VK, stvrdili svým podpisem návrh rozpočtu pro 

svou katedru pro rok 2016 a mohl tak vzniknout jistý tlak na senát. 

 

Prof. Zářický uvedl, že to, zda bude nebo nebude VK moci kandidovat na post člena AS FF, je plně 

v kompetenci senátu. Dodal, že podpisy rozpočtu neměly být žádným politickým nátlakem. Doc. 

Málková uvedla, že otázka členství VK v AS FF je otázkou k diskuzi a zmínila příklad PřF, která 

neslučitelnost těchto funkcí ve volebním řádu AS PřF uvedenu má. Dr. Muryc uvedl, že 

podepisování návrhu rozpočtu a projednávání v AS FF byla souhra okolností a že návrh podepisoval 

za svou katedru. 

 

Bc. Plachý vznesl dotaz, v čem tedy spočívá kolize členství VK v AS FF? Doc. Málková uvedla, že 

VK se účastní různých jednání, předjednání a mají přístup k více informacím. Dr. Holešová 

poznamenala, že pokud funguje komunikace mezi VK a jeho podřízenými, nejedná se o problém. 

Dr. Tomášková dodala, že fakultní senát vznikl proto, aby počet lidí, kteří ovlivňují řízení fakulty, 

byl větší. Dříve byla větší decentralizace, dnes se prostor zužuje. Také však vnímá, že na fakultě 

není dostatek lidí ochotných podílet se na řízení fakulty. Je do jisté míry kontroverzní, pokud VK je 

členem fakultního a také např. univerzitního senátu. Mělo by být na fakultě více aktivních 

zaměstnanců, kteří se zapojují do fungování fakulty. Ing. Strungová dodala k podpisům návrhu 

rozpočtu pro rok 2016, že se VK vyjadřují ke svému rozpočtu, ne k rozpočtu FF jako v celku. Všech 

VK, kteří jsou zároveň senátory, se zeptala, zda chtějí probrat rozpočet jako VK nebo jako člen AS 

FF. 
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8. Charakter práce AS FF OU. 

Doc. Málková otevřela diskuzi ohledně dosavadního a budoucího charakteru práce AS FF OU 

a vyzvala senátory, aby formulovali své podněty. Dr. Holešová uvedla, že není přítomen hlavní 

iniciátor tohoto bodu doc. David. Dr. Mostýn uvedl, že by se AS FF OU mohl pokusit více oslovit 

akademickou obec, aby se aktivněji podílela na diskuzích ohledně fungování fakulty. Prof. Zářický 

v této souvislosti uvedl poměrně malý zájem akademické obce FF o fungování AS FF a připomněl 

nedávnou akci Senátor Kafe, která se setkala s nezájmem ze strany studentů. Dr. Holešová doplnila, 

že ten, kdo chce, se o dění na fakultě zajímá. Bc. Plachý uvedl, že osoby, kterých se projednávané 

záležitosti týkají, jsou osloveny. Vyjádřil také svou spokojenost s prací AS FF. Student Miffek 

dodal, že povědomí o AS FF mezi studenty je malé, příliš se o něj nezajímají. Doc. Málková ocenila 

účast senátorů na jednáních, kdy jen zcela výjimečně jsou senátoři nepřítomni.  

 

9. Různé. 

a. Dopis k 17. listopadu. 

AS FF OU projednal dopis k 17. listopadu, který obdržel prostřednictvím předsedkyně doc. Málkové 

od AS LF Palackého univerzity v Olomouci (viz příloha č. 4).  

 

Jednání v cca 15:45 opouští student Kříž. Bc. Plachý uvedl, že by bylo vhodné zaujmout k dopisu 

nějaké stanovisko a pak jej předat AS OU. Připomněl prof. Šabršulu a jeho vzpomínání na 17. 

listopad 1939 v minulosti. Uvedl také, že dnešní 17. listopad je využíván k politickým účelům 

a vyslovil názor, že by tento den neměl být politickým manifestem, nýbrž pietní akcí. Prof. Zářický 

podotkl, že události 17. listopadu stále vnímáme jako svou současnost, i když se jedná už 

o novodobé dějiny. Doplnil, že nic nebrání tomu, aby pamětníci přijeli na FF a zavzpomínali na 

události tohoto dne. V této souvislosti připomněla Mgr. Čapandová besedu s Ivem Kaletou a zmínila 

nutnost pořádat obdobné vzpomínkové akce. Dr. Tomášková uvedla, že tento svátek úplně 

odpolitizovat nejde. Zmínila nutnost lepší propagace akcí spojených s 17. listopadem. Student 

Miffek uvedl, že propagace v rámci Týdne studentstva byla dobrá. Dr. Tomášková doplnila, že větší 

úspěch mají akce zážitkového typu a zdůraznila přání, aby se univerzity do oslav 17. listopadu více 

zapojily. 

 

Doc. Kopecký vyslovil spokojenost s akcemi k 17. listopadu v minulém roce a nabídl pro letošek 

finanční podporu z rozpočtu na PR. Doc. Málková uzavřela diskuzi k dopisu. Stanovisko AS FF 

k zaslanému dopisu je následující: 

 

A S FF O U  po dporu j e  n á zo ry  a  s ta no v i sk a  uv ed en á  v  zas lan ém dop i se  

k  1 7 .  l i s t opad u .  A S  FF O U  ro vn ěž  p odp oruj e  in i c ia c i  k oo rd in a ce  ak c í  

k  1 7 .  l i s t op adu  n a  če sk ý ch  vy sok ý ch  š ko l á ch  n a  ce los t á t n í  ú ro vn i .  

 

 b. Menza a Voliéra – informace o stavu. 

Prof. Zářický informoval o projektu s MU v Brně na přestavbu menzy. MU nakonec projekt podávat 

nebude. Situace menzy tedy zůstává nevyřešena. K 1. 7. 2016 bude z menzy vyčleněna Voliéra. 

Bude vyhlášeno výběrové řízení na provozovatele Voliéry a vznikne výběrová komise. Z různých 

projektů bude vybrán nejlepší. Ohledně menzy další informace nejsou k dispozici. Dodal, že 

ředitelem menzy je nadále dr. Kozelský, menza patří pod rektorát OU. FF poskytuje prostor 

k užívání univerzitě zdarma. 

 

Dr. Fialová vznesla dotaz, zda si bude FF klást u výběrového řízení na Voliéru nějaké podmínky. 

Prof. Zářický uvedl, že nikoliv. Ale v žádném případě nebude fakulta zařízení dotovat. Ing. 

Strungová doplnila, že nějaké podmínky ze strany FF budou, musí se totiž vydefinovat např. 



Zápis z jednání AS FF OU ze dne 2. 6. 2016                                                                                    6 

 

otevírací doba, různá omezení s ohledem na cizí subjekt. Doc. Kopecký dodal, že bude důležité určit 

účel tohoto zařízení. Mělo by být určené studentům a být jakýmsi oživením tohoto prostoru. Další 

diskuze se týkala možností pronájmu Voliéry, a sice samotné nebo popř. také společně se 

studentským klubem StudentOFF, a možností využití tohoto prostoru (umístění mikrovlnné trouby, 

jídelních a nápojových automatů). Bc. Krabicová uvedla, že by možnost posezení pro studenty 

uvítala, jelikož si někteří studenti stěžují na nedostatek prostorů, kde by bylo možno zkonzumovat 

vlastí jídlo. Ing. Strungová uvedla, že k tomuto účelu slouží prostor tzv. malé menzy naproti 

banketní místnosti FF. Senát vyslovil názor, aby názory v diskusi byly zváženy jako možné 

podmínky.  

 

c. Klimatizace v místnosti E121. 

Dr. Mostýn zmínil, že jsou studenti soustavně nespokojeni s mikroklimatickými podmínkami 

v počítačové učebně E121 (buď příliš nízká, popř. příliš vysoká teplota), což negativně ovlivňuje 

průběh výuky v této stále více využívané učebně. Ing. Strungová uvedla, že nechá prověřit funkčnost 

klimatizace. 

 

d. Informace o průběhu prací na FF. 

Ing. Strungová shrnula informace o dosavadním průběhu prací na FF s ohledem na  

a) Wi-Fi signál, 

b) likvidaci nepotřebného majetku, 

c) úklidové práce ve studovně, 

d) nástěnky. 

 

Ad. a) Byly nakoupeny AP přístroje, instalace by měla proběhnout 20. 6. 2016. 

Ad. b) Jedná se o časově náročnou činnost. Vynesení bude probíhat ve více fázích. Nejdříve se 

vyřazený majetek snese na určená místa. Z těch na dvůr a pak proběhne přesun do kontejnerů. Dne 

23. 6. 2016 proběhne výnos elektroodpadu, bude zabrána část dvora. Od 27. 6.–1. 7. 2016 proběhne 

vyklízení jiného odpadu a v této souvislosti dojde k částečnému omezení parkování na dvoře. Od 7.–

8. 7. 2016 bude parkování na dvoře zrušeno úplně. 

Ad. c) Proběhne čištění osvětlení, židlí a koberců, a sice do konce semestru. 

Ad. d) Nevyhovující nástěnky budou vyměněny. Proběhne malování na KHI (konec června). 

 

Na závěr jednání doc. Málková seznámila členy senátu, že je v návrhu na členku Rady Národního 

akreditačního úřadu, který je předložen vládě a premiérovi ke schválení. Protože novela zákona o VŠ 

vylučuje možnost být členem Rady i senátu fakult, pokud by došlo ke jmenování doc. Málkové, 

bude muset na své členství v senátu rezignovat. 

 

10. Termín dalšího zasedání AS FF OU. 
Termín dalšího jednání byl předběžně stanoven na začátek října 2016. Přesný termín bude 

specifikován v pozvánce na říjnové jednání. 

 

Doc. Málková vyzvala senátory, akademickou obec i studenty k zasílání podnětů pro další jednání na 

adresu senatff@osu.cz. 

 

  

mailto:senatff@osu.cz
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Zapsali:  

3. 6. 2016 Mgr. Martin Mostýn, Ph.D., jednatel AS FF OU 

 

5. 6. 2016 doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D., předsedkyně AS FF OU 

 

Zápis ověřili:  

6. 6. 2016 Mgr. Andrea Holešová, Ph.D., členka Komory akademických pracovníků AS FF OU 

 

7. 6. 2016  Mgr. Kristýna Bílková, členka Studentské komory AS FF OU 

 

Rozesláno studentům a vyučujícím FF OU: 13. 6. 2016, elektronickou poštou akademikům, 

studentům, tajemnici FF a vedoucímu studijního oddělení FF.  

 

V Ostravě 13. června 2016 



Příloha č. 1 

 

AS FF OU 

Pozvánka na jednání 

Akademického senátu  

Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě 

konané dne 2. 6. 2016 

 

 

Datum, čas, místo: čtvrtek 2. 6. 2016, 14:10 hodin, banketní místnost FF OU 

 

Návrh programu schůze:  

1. Výroční zpráva FF OU za rok 2015 (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.).  

2. Zpráva o hospodaření FF OU – 2015 (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). 

3. Dodatek č. 1 k organizačnímu řádu (předkladatel prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D.). 

4. Novela zákona o VŠ a řídící předpisy senátu. 

5. Charakter práce senátu. 

6. Různé 

a. Dopis k 17. listopadu. 

 

 

 

 

 

 

doc. PaedDr. Iva Málková, Ph.D.,  

předsedkyně AS FF OU  

 

 

Mgr. Martin Mostýn, Ph.D.,  

jednatel AS FF OU 

 

 

 

Rozesláno: 23. 5. 2016, elektronickou poštou 

 

 



Příloha č. 2 – Zpráva o hospodaření FF OU v roce 2015  

 
Zpráva o hospodaření FF OU za rok 2015 - 

souhrn 

   

   
Zdroj 

Výnosy Náklady 

v tis. Kč 

Dotace MŠMT 67 313 57 410 

Institucionální podpora 22 890 22 890 

SGS 5 867 5 867 

Ost. N, V, CŽV, DČ, exkurze 3 991 4 081 

GAČR 4 521 4 521 

IRP 2 517 2 517 

U3V 216 216 

Nadace Silva Rerum 188 188 

MSK 8 8 

Erasmus+ 75 75 

OPVK 3 421 3 421 

Konference 39 39 

Dary 134 134 

   

   

   Zpracovala:  
  Ing. Iveta Strungová 
  tajemnice FF OU 
  Ostrava, 12. 6. 2016 
   



Příloha č. 3 – Dodatek č. 1 ke Směrnici děkana FF OU č. 21/2015 – Organizační řád Filozofické 

fakulty OU  

 

 

Dodatek č. 1 

ke Směrnici děkana FF OU 

č. 21/2015 

Organizační řád Filozofické fakulty OU 

 

Čl. 1 

Úvodní ustanovení 

Tento dodatek mění čl. 6 - Vedoucí pracovníci, odst. 1 z důvodu zrušení Směrnice rektora č. 107/07 

Podpisový řád a systém razítek na OU. 

 

Čl. 2 

Nové znění vybraného ustanovení 

Článek 6 Vedoucí pracovníci, odstavec 1, nově zní: 

Vedoucí pracovníci řídí pracoviště fakulty a jednají jejich jménem. Ve styku mimo fakultu jednají se 

souhlasem nejbližšího nadřízeného. Pravidla jednání jménem OU jsou upravena příslušnou směrnicí 

rektora Podpisový řád a systém razítek na OU v platném znění. 

 

Čl. 3 

Závěrečná ustanovení 

Tento dodatek č. 1 ke Směrnici děkana FF OU č. 21/2015 byl projednán Akademickým senátem FF 

OU v souladu s § 27 odstavec 1 písm. b) zákona č. 111/1998 Sb., zákon o vysokých školách ve znění 

pozdějších předpisů dne 2. června 2016, a tímto dnem nabývá platnosti a účinnosti. 

 

 

 

 

   prof. PhDr. Aleš Zářický, Ph.D., v. r. 

         děkan FF OU 

 

 

 

Zpracovala: Ing. Iveta Strungová, tajemnice FF OU 

 

Rozdělovník: všechna pracoviště FF OU, Portál OU. 



Příloha č. 4 – Dopis k 17. listopadu 

 

 

Vážení členové akademické obce, 

 

obracíme se na Vás jako senátoři Akademického senátu Lékařské fakulty Univerzity Palackého 

v Olomouci ve věci státního svátku 17. listopadu a historické symboliky, kterou představuje. 

Po diskusích, vyvolaných v minulém roce využíváním tohoto dne k  politickým cílům, jsme dospěli 

k názoru, že mnohým z nás vadí vstup politiků a politických hnutí do tohoto svátku. Sedmnáctý 

listopad není připomínán důstojným způsobem, v duchu demokratických a humanistických ideálů. Do 

jisté míry za to nese odpovědnost i akademická obec. Samozřejmě není možné ani smysluplné si toto 

výročí monopolizovat a jakkoli se pokoušet omezovat něčí právo na svobodu projevu 

a shromažďování v rámci zákona. Považujeme ale za svou povinnost připomínat v tento den to, co 

považujeme za důležité, nadčasové a spojující – nikoli rozdělující – tento národ. 

Proč jsme se rozhodli Vás v této věci oslovit? 

V roce 2019 uplyne 80 let od smrti Jana Opletala, rodáka ze Lhoty nad Moravou, malé obce nedaleko 

Olomouce. A před osmdesáti lety, na podzim roku 1936, se Jan Opletal vydal z Hané k zápisu ke 

studiu na lékařské fakultě pražské Karlovy univerzity. Jeho osud a události roku 1939 jsou bohužel pro 

mnohé spojené s komunistickou propagandou, což patrně přispělo k určitému ostýchání se 

připomínat je i po roce 1989. Z nezaujatých historických pramenů ale vyplývá, že ideologizovaný 

obraz Jana Opletala neodpovídá zcela skutečnosti. Kromě toho, že měl kvůli chudým poměrům velmi 

silné sociální cítění, byl i nadšeným sokolem a charakterním a obětavým člověkem, který nesnášel 

nespravedlnost a dokázal se proti ní ozvat. Byl vojákem republiky a zejména mimořádně nadaným 

studentem. Ke studiu medicíny měl silnou osobní motivaci. Jeho ideálem bylo bojovat s nemocemi 

v laboratořích jako Louis Pasteur a po vzoru lékaře a starosty sokolské jednoty v Nákle MUDr. 

Františka Stravy chtěl pomáhat lidem.  

Jako nemajetný vynikající student byl členem Hlávkovy koleje, kde den před 28. říjnem 1939 na 

studentské schůzi vystoupil s rozhodným projevem. Dle svědectví sestry Marie vyzval k obraně proti 

německé zvůli, a to i v případě, že by měly být zavřeny české vysoké školy. Také řekl, že pokud se tak 

stane, bude to počátek konce českého národa. V kontextu atmosféry dnešní doby stojí za to 

připomenout, že revolver, kterým byl 28. října postřelen, pravděpodobně držel v ruce zfanatizovaný 

německý student. O život ho tedy nepřipravily pořádkové síly ani německá branná moc, ale nenávist 

studenta opačného smýšlení. Zemřel 11. listopadu na zánět pobřišnice a jeho manifestační pohřeb 

o čtyři dny později se stal posledním impulzem pro zavření českých vysokých škol a systematickou 

perzekuci české inteligence po 17. listopadu 1939. 

Zveme Vás proto k diskusi o tom, jak důstojným způsobem připomínat 17. listopad. Považujeme 

mimo jiné za důležité zdůraznit, že národ bez vysokých škol a elit je odsouzen k zániku. Kdo na ně 

útočí, rozeštvává a živí nenávist, ten útočí na samu podstatu zdravého vývoje národa a na 

demokratickou správu věcí veřejných. Jako akademická obec se nechceme nechávat vnitřně 

rozdělovat politickými názory. Považujeme za svou zodpovědnost být příkladem kulturní diskuse 

respektující rozdílné názory a vedené snahou společně nacházet vhodná řešení. 

Domníváme se, že připomínání tříleté cesty Jana Opletala od zápisu ke studiu až ke konfrontaci se 

surovým násilím může být silným rámcem pro uvědomění si důležitosti vysokých škol a obrany 



Příloha č. 4 – Dopis k 17. listopadu 

 

 

demokratické diskuse. Předpokládáme, že přinejmenším akademická obec hlavních veřejných 

vysokých škol si letos na Albertově bude chtít připomenout 17. listopad důstojným způsobem, 

podobně jako vloni na „náhradní“ připomínce 22. listopadu. Dáváme ke zvážení, zda by vhodným 

veřejně viditelným aktem byla například společná manifestační cesta z rodiště Jana Opletala na 

Albertov. Mohla by být symbolem spojení národa a akademické obce, projevem odvahy čelit 

společně násilí a síly diskutovat otevřeně a na úrovni o důležitých výzvách pro naši zemi. 

Vítáme Vaše reakce a rádi je zprostředkujeme ostatním. 

 

Schváleno AS LF UP v Olomouci dne 19. dubna 2016 

 

Za správnost 

 

MUDr. Vladislav Raclavský, Ph.D. 
místopředseda AS LF UP 
 

 


